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Vid sammankomsten togs afdelningen om folkliteratur, af brist på tid,
något kortare än hon fans nedskrifven, hvaTjämte äfven i öfrigt några obetydliga uteslutningar gjordes. För den på föredraget följande diskussionen
skall senare efter mötesberättelsen redogöras.

M. H. o. D.
Om man ville i största korthet säga, hvad som kännetecknar den nyaste tidens språkvetenskap i förhållande till den
föregående tids, då uppgift ock metod bestämdes af BOPP ock
GRIMM, deras samtida ock närmaste lärjungar, så skulle det
väl hufvudsakligen vara dels att han blifvit mera kritisk, med
en viss resignation lemnar å sido metafysiska spörsmål, för
hvilkas lösning tiden ej synes vara kommen; dels att han mera
sysselsätter sig med det värkliga språket, ,söker komma åt
detta bakom de tecken, vid hvilka man förut ej sällan stannade,
ock i sammanhang därmed lägger stor vikt vid studiet af det
samtida lefvande språket. Språklifvets företeelser ha kommit
under en helt ny belysning genom en riktigare uppfattning åf
ljudlagarnes betydelse ock psykiska faktorers inflytande på
språkutvecklingen. I nära samband med dessa nya tendenser
hos språkvetenskapen står otvifvelaktigt det nu öfver alt rådande ökade intresset för folkmålens vetenskapliga studium.
Intresset för folkmålen är visserligen hvarken hos oss eller i
andra länder så alldeles nytt: det har sin ursprungliga rot i
nationella ock antikvariska . sträfvanden. Till den historiska
språkvetenskapen i så länge denna hufvudsakligen brydde sig
om blott gamla språkformer, ju äldre ju bättre, stod dialektstudiet ej i något intimare förhållande. Det var blött en fröjd
att i folkmålen' träffa gamla ord, som funnos i den äldre
literaturen men ej i det nyare skriftspråket. Det var således egentligen frågan om ordböcker öfver landskapsmålen,
ock ordets ek sist ens var hufvudsaken. Däraf följde då, att
hvad redan var kändt från skriftspråket eller andra mål, var
utan vikt. Som en integrerande del af den vetenskapliga språkforskningen hafva dialektstudierna nu en helt annan ställning, om
det ock må vara naturligt, att arbete i den äldre stilen ännu
en tid skall fortgå bredvid en nyare riktning.
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Vid en tidpunkt, då inom den skandinaviska Nordens olika
delar intresset för folkmålen framkallat talrika föreningar i
syfte att värka för dessa folkmåls uppteckning, för deras räddning åt den fosterländska odlingen ock vetenskapen undan en
hotande förstörelse, ock då redan flere framåtällningar ock
bearbetningar i nyare anda föreligga till granskning, torde
frågan om dialektstudiernas uppgift ock metod vara synnerligen väl egnad som ämne för ett meningsutbyte mellan Nordens filologer. Ock ett sådant meningsutbyte bör äga betydelse för oss utan hänsyn till hvilka språk vi närmast gjort
till föremål för våra studier; ty dialekternas betydelse är öfver
alt den samma, dialektstudiernas uppgift ock metod altså allmänna frågor inom språkvetenskapen. I medvetande af hur
litet nytt jag har att säga den med ämnet förtrogne, skulle
jag ej själfmant vågat, på detta rum, i en sådan församling,
uppträda som talman för dessa studier; men jag har trott mig
böra mottaga det hedrande uppdraget att inleda ett sådant
meningsutbyte ock hoppas på välvilligt öfverseende med hvad
i sak eller form kommer att brista.
Betydelsen i detta sammanhang af uttrycket folkmål
eller dialekt torde utan definition vara klar. Det är således
icke fråga om äldre dialekter, som blott i urkunder finnas
behållna. I öfrigt står folkmål här som motsättning mot skriftspråket ock mot det bildade samtalsspråket, som i olika landsändar brukar vara mer eller mindre färgadt af folkmål, utan
att någonsin därmed sammanfalla. Den skriftliga traditionen
af en äldre språkform är alltid i hög grad fragmentarisk, både
materielt ock formen; hvaremot det lefvande språket är i hela
sin mångsidiga rikedom tillgängligt för forskarens iakttagelse
ock undersökning. Literaturspråket ock det bildade samtalsspråket stå under inflytande af andra faktorer än rent språkliga, hvadan de i språklifvet värksamma krafterna icke där
komma till någon naturlig, ostörd utveckling. Om det blott
sk,rifna språket motsvarar de paleontologiska resterna af organiskt lif, så ligger det nära att jämföra riksspråket i tal ock
skrift med trädgårdskonstens alster. Härmed är då också
dialektologiens betydelse för den psykologiska uppfattningen
af språklifvet gifven. Det är naturligtvis långt ifrån min mening att underskatta vikten af äldre språkskeden, så vidt de
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för oss äro åtkomliga. Det stycke historia, som ligger inom
vår egen erfarenhet, är för litet, för att vi med blicken fäst
blott på detta skulle kunna rätt uppskatta de minimala processer, som vi iakttaga. Därför behöfvas större perioder, som
vi genom den skriftliga traditionen kunna taga med i betraktelsen. Men just för att kunna rätt tolka denna tradition måste
vi i ett mikroskopiskt ock allsidigt studium af det närvarande
skaffa oss de nödvändiga regulativen, enär ju språkets fysiska
ock psykiska förutsättningar i alla tider blifva sig tämligen lika.
För öfrigt kan studiet af flere samtidiga dialekter, liksom
af besläktade språk, i någon mon ersätta olika tidsskeden,
så vidt som vi ha under ögonen samhöriga organismer på olika
utvecklingsstadier, så att hvad som eljes kommer efter hvartannat i tiden, här kan inom ett jämförelsevis litet ock därför
lätt åtkomligt område studeras bredvid hvartannat. Så finner
jag t. ex. våra skandinaviska folkmål, specielt de svenska som
jag bäst känner, synnerligen upplysande i fråga om diftongbildningens historia, affrikationsprocessen, resorptionen af nasaler, aksentens invärkan på ändelser ock vokalernas kvalitet
o. s. v. I det hela' förete dialekterna inom ett enda språk
en så rik utveckling, gifva ämne för ett så mångsidigt studium
af språkets lagar ock villkor, att vår språkätts hela förråd af
urkunder knapt bjuder på mycket mera. pet förefaller mig
därför, som borde dialektstudier i en eller annan form för den
blifvande språkmannen spela en roll jämförlig med den som laborationer hafva för botanisten eller zoologen. Åt minstone kan
man väl vara viss på att ingen blir en duglig fonetiker utan
flitiga iakttagelser antingen inom flere olika dialekter af ett
språk eller ock inom flere olika språk, hvartill man ej så
lätt har tillgång.
Se vi företrädesvis på ordförrådet, eller rättare uttrykt:
gäller det att genom besläktade tungor följa rötternas ock
stammarnes lif i ljud ock funktion, så är det tydligt, att folkmålens ordförråd- icke kan lemnas å sido. Till ett språks
ordförråd hör icke blott alt hvad som någonsin genom en
skrifvares penna blifvit fäst vid papper eller pergament eller
blifvit ristadt på trä, sten eller metall, utan hvarje tal a dt
ord. Förbiser man godtyckligt en del af ordförrådet, skall
man naturligtvis också få oriktiga resultat, så vidt det kommer
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an på materialets fullständighet. Också för filologen, som
sysselsätter sig med tolkningen af gamla texter eller utredningen af forntida samfunds- ock kulturförhållanden, kan folkmålens reala sida vara till mycken ledning. I ljud ock böjning
stå dialekterna visserligen, som man ju måste vänta, vanligen
på yngre ståndpunkt än skriftspråket, i hvilket förändringar i
följd af literaturens tillbakahållande inflytande gå långsammare; men i ordförrådet finnas ofta gamla, eljes okända minnen
från forntida lif, ock sådana kunna vara till mycken hjälp
för tydningen af enstaka sällsynta ord på runstenar, i eddadikterna ock landskapslagarne. Professor BUGGE ock docenten KOCK hafva också vid sina tolkningar af fornsvenska lagord ofta anlitat våra dialekter.
På tal om dialektstudiernas ändamål bör ej förbigås en
sida af ämnet, som i mångens ögon är den förnämsta. Det
är en praktisk fråga, liksom ortografien, i hvilken mellertid
språkforskaren är den sakkunnige ock därför ej bör vägra
sitt utlåtande: frågan om språkrensning ock särskildt utbyte
af främmande ord mot sådana ur folkmålen. Dialektforskaren
som sådan har med den saken intet att 'skaffa; men skriftställaren kan vänta att hos honom finna nödiga upplysningar.
Äro vi ense om att språkets ändamål är att göra den ena
människans föreställningar förnimbara för den andra, så är
vid valet af ord 'det bäst, som tydligast ock för åhöraren begripligast utan onödigt besvär uttrycker den talandes mening.
Jag finner det i det hela otvifvelaktigt, att ett ord af inhemsk
rot skall till ljud ock betydelse för folket vara mera fattligt
än ett ord af främmande upprinnelse: detta i allmänhet,
hvilket alldeles ej hindrar, att i enskilda fall det kan vara
tvärt om, när det främmande ordet är kändt af hvar ock en.
Alt beror på takt ock smak i hvarje enskildt fall. Alldenstund
det alltid ligger i en författares intresse att blifva läst ock
förstådd af så många som möjligt, har saken i sig själf sitt
regulativ. Blott så mycket kan man fordra, att ord som ur
dialekterna upptagas i skriftspråket, däri fä en form som är
förenlig med detta språks lagar. Få de icke det, måste de anses
likstälda med främmande ord, ock deras inhemska ättledning
är till litet gagn.
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Må det slutligen tillåtas mig att i fråga om dialektstudiernas betydelse påpeka, huru önskvärdt det är, att de som anses
ock anse sig representera bildningen i landet ock i de flesta
fall ha landets allmänna angelägenheter om hand, lära känna
det folk, som det är deras skyldighet att leda till frihet ock
kultur. Så länge öfvermod å ena sidan, misstroende å andra,
migisförstånd ock fördomar å bägge sidor skilja samhällets
olika lager, är något lyckligt samarbete tydligen ej möjligt. Med
den värkliga bildningen, karaktärens, lär det vara så, att hon
kan finnas lika väl hos bonden som hos herremannen, om ock
i olika former. Må man göra sig mödan att lära känna folkets
lif ock åskådningssätt ock icke blott oförmedlade framställa
sina fordringar, huru billiga de än i ock för sig kunna synas.
I folkens språk, deras sagor, sägner, ordspråk, gåtor, deras
dagliga varelse i arbete ock hvila kommer man dem in på
lifvet ock lär sig att älska dem; människan träffar människa.
Men vi måste gå vidare ock efter dessa antydningar
om uppgift ock mål taga i öfvervägande, huru studier i vårt
ämne med hänsyn till vetenskapens närvarande ståndpunkt
lämpligast böra inrättas.
Af dialektstudiernas ändamål beror naturligtvis deras metodik: det är ej nog med att något göres, det är lika viktigt
huru det göres. Det är en. iakttagelse, som man lätt kan
göra, att mycket arbete på detta område, stundom vittnande
om mycken flit ock möda, stundom också om slarf ock lättsinne, är föga brukbart; vanligen i följd af bristande underbyggnad eller nödig handledning. Dilettant är ett missljudande
ord i vetenskapsmannens ock konstnärns öron; ock det med
rätta, så vida man med dilettant menar en som tager för sig
uppgifter dem han ej är vuxen. Å andra sidan kan mycket
godt arbete göras, alldeles ovärderligt arbete, äfven af dem
som icke stå på vetenskapens höjdpunkt eller ha dess alla
hjälpmedel till hands. Hvad man alltid måste fordra är en
ytterlig samvetsgrannhet, hälst på ett område där genomgående
kontroll är omöjlig. Slarf är ett karaktärsfel, väcker med rätta
misstroende, men kan stundom hjälpas genom uppfostran, det
vill här säga kritik. Blott humbugsmakaren bör skoningslöst
nedgöras. För öfrigt vore det kanske ej obilligt begärdt, att
den som visar håg för arbete finge någon ledning af dem, som
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kunna gifva sådan ock som skola skörda vinsten af hans gärning. Dialektforskningen kräfver för materialets insamling ock
registrering en hel här af flitiga ock anspråkslösa arbetare -ej utan disciplin — ock sådana kunna göra vetenskapen
mycket väsentliga tjänster. Detta är också den tanke som
ligger till grund för landsmålsföreningarne, hvad namn de för
öfrigt bära, i Skandinavien, i England, i Schweiz ock i andra
länder.
Metodiken har två delar: om materialets insamling, om
dess framställning ock bearbetning. Frågan om ljudbeteckningen kräfver sin särskilda betraktelse; äfvenså den med dialektologien nära förbundna om uppteckning af den muntliga literaturen.
Till uppteckningen höra ordbok ock texter, samt som nödvändig inledning noggrann beskrifning af de i målet förekommande språkljuden. Att med stöd af dessa materialier framställa grammatikens olika delar i mer eller mindre vetenskaplig
form blir en senare omsorg, ock det ligger mindre vikt vid
om detta arbete åstadkommes af samme eller annan person.
Denna distinktion bör starkt betonas. Å ena sidan blir den
»vetenskapliga» apparaten mycket dålig, då den gifves af ej
kompetenta personer, i den falska föreställningen att därförutan
det hela saknar värde. Å andra sidan skulle mången förträfflig
medarbetare kunna vinnas, om man blott kunde öfvertyga
honom om att han ej behöfver kunna hvarken isländska eller
andra främmande språk för att göra utmärkta uppteckningar;
öfvertyga honom om att han utan dessa kunskaper också
skall undgå faran att förlora sig i ofruktbara etymologiska
spekulationer ock förbise hvad som är vida viktigare: omsorgsfulla ock oMfattande iakttagelser öfver målet. En smula isländska eller fornsvenska eller någon ytlig kännedom om en
eller annan forntysk dialekt, eller ett keltiskt eller sanskritiskt
lexikon göra ingen etymolog. Jag tror, att de som förstå saken,
borde använda hela sitt inflytande för att härom öfvertyga
personer, som visa lust att arbeta för folkmålen utan att äga
språkstudier. För öfrigt vore det godt att kunna sätta i händerna På dem någon trykt handledning, hvaridenom många
missgrepp kunde förebyggas ock uppteckniugarne få en i möjligaste måtto användbar beskaffenhet. En sådan handledning
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måste äga en viss bredd ock utförlighet, om hon skall rätt
kunna gagna alla, som däraf kunde känna behof, men skulle,
väl inrättad, vara af yppersta nytta.
Det lyckligaste fallet är det, då ynglingar ur allmogens
egen krets, som i sin barndom själfva talat målet ock vanligen
ganska länge behålla det fullständigt i sin makt, komma i
tillfälle att skaffa sig den bildning ock de kunskaper, som för
ändamålet behöfvas, ock så taga sig för att behandla sitt eget
mål. Fullständigt ock noggrant kan ingen redogöra för ett •
mål utan att själf kunna tala det. Särskildt tviflar jag på
att någonsin exakta ljudbeskrifningar, mest hvad vokalerna
angår, kunna under andra förhållanden åstadkommas. Det
därnäst gynnsammaste fallet är kanske det, då bildade unge
män med kärlek för ämnet ock med målet, som nyss sades, i
sin makt, ställa sig till en språkvetenskapligt skolad undersökares förfogande. Detta är, kan man säga, grundtanken i
de svenska, bland universitetens ungdom bildade, landsmålsföreningarne. Visserligen är det ej gifvet, att alla föreningar
ha tillgång till fult skickliga ledare, icke häller ha medlemmarne alltid fullständig kännedom om sina mål, ock i sådana
fall kommer mycket an på ledarens omdöme. Det är systemets
nödvändiga brister. I allmänhet bör man med största misstroende anse iakttagelser tillfälligtvis gjorda af för målet främmande personer. Ofta kunna slutligen vakna ock förståndiga
allmogemän, som under en längre tid göra anteckningar om
sina mål, lemna utmärkta arbeten, i synnerhet om de mellanåt
kunna få några råd i fråga om förfaringssätt ock lämpliga
hjälpmedel. Vi ha i Sverge, som jag känner, två hemmansägare, en i Värmland, en i Halland, ock en smed i Södermanland, som gjort dialektologien väsentliga tjänster. Man skulle
tro, att folkskollärare vore synnerligen lämpliga, åt minstone så vida de efter vunnen utbildning få anställning i sina
hemorter. Vi ha också i Sverge ett par skollärare som gjort
relativt ganska goda uppteckningar. Jag är visserligen tveksam, huru vida ,skollärarebildningen hos oss är synnerligen
gynnsamt stämd för folkmålen, vare sig teoretiskt eller praktiskt.
Dessa lärare ha kanske väl ofta samma uppfattning af folkmålen som flertalet af de så kallade bildade, att folkmålen äro
förvrängningar af skriftspråket ock böra så snart som möjligt
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ock med alla medel utrotas. Men de bättre hufvudena träffa
alltid ändå rätta vägen. I samma lyckliga belägenhet som skollärarne, att kunna under oafbrutet samlif med folket studera dess
bildningsformer, äro presterna så till vida lyckligare, som deras
skolbildning ger något friare utsikt. I Sverge har, som bekant, en prest utgifvit vår andra allmänna dialektordbok, på
båda sidor om fjället ha prester samlat folkvisorna; visserligen i ena som i andra fallet något ovanliga prester. Men
. de stå dock ej enstaka.
Ofta eller oftast är det främmande personer, som måste
taga målen om händer; främmande äfven i det fall att de i
orten framlefvat •någon längre tid utan att tala språket, om
också däri kan ligga en bestämd fördel. Ingen har tid att
offra åratal på en dialekts inlärande. Vanligen måste det
mesta göras undan på några få månader. Att under sådana
förhållanden uppteckningen aldrig kan blifva annat än mer
eller mindre ofullständig, ligger i öppen dag. Mycket kommer
an på huru upptecknaren är utrustad för sin uppgift: hans
språkliga bildning i det hela, fint öra, vana vid dialektstudier
eller åt minstone direkt iakttagelse, kännedom om andra, hälst
närstående mål, samt ett väl planlagdt förfaringssätt. Har
man ej tillgång till äldre ordlistor öfver målet, ock i alla fall
för att supplera dem, betjänar man sig af ordlistor öfver andra
mål ock öfver literaturspråket, som ju alltid med målet har
en mängd ord gemensamma. År det fråga om ett mera kursoriskt förfaringssätt i ändamål att få en öfversikt af målets
allmänna ställning ifråga om ljudbildning ock ordböjning, måste
man ha särskildt för sådana undersökningar uppgjorda ordlistor,
så inrättade att man med deras genomgående fort vinner nödig klarhet öfver de allmännare, karaktäristiska ljudöfvergångarne ock den regelbundna böjningen. Sådana ordlistor
kunde, med omsorg affattade, vara brukbara för ett helt språkområde. För en ifrågasatt ordnad topografisk undersökning,
med socknarne som enheter, af samtliga svenska mål, i syfte
att åstadkomma noggranna språkkartor, ha dandsmälsföreningarne i Uppsala varit betänkta på att bringa en sådan ordlista till stånd, fastän andra arbeten hittils stått i vägen.
Skall man hålla sig till allmogen med sina frågor, får
man välja sina examinander. Först bör man tillse, att de
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värkligen äro födda ock uppfödda inom det område som observationerna gälla, ock ej äro inflyttade. Det är vidare ej
nog med att de kunna målet: man måste också se på att få .
intelligent folk, af hvilka man utan altför mycket besvär kan
göra sig förstådd ock som ha nog frimodighet att otvunget
svara på hvad man frågar. Själfva examinationen kräfver
ändå mycket tålamod ock mycken fyndighet. De misstänka
gärna, att man med all sin frågvishet har några hemliga afsikter, att man vill göra spektakel o. s. v., hvarför de gömma
sin andliga människa undan så långt som möjligt. Man måste
göra sina frågor skickligt ock får ändå ofta ej svar på just
det man vill veta. Har man ett dåligt objekt ock frågar illa,
så kan man få ja på hvilken fråga som hälst. Naturligtvis
bör man ej ställa frågorna att besvaras med ja ock nej.
Att fråga om enskilda ord är föga lämpligt. Den hvars språkliga bildning ofta inskränker sig till konsten att läsa innan
ock skrifva sitt bomärke, förvillas lätt af sådana abstraktioner
ock ger då tokiga svar. Ordet som sådant har i språket
ingen själfständig tillvaro, lösrykt ur sin naturliga onigifning
i satsen förefaller det främmande. Man har sålunda att hålla
sig till satser ock välja dem så, att man får fram hvad man
vill veta. Ännu mera vågadt är naturligtvis att spörja om
språkljuden. Man kan genomgå ock låta repetera en serie ord
med ett ljud i olika kombinationer; men behöfver på mångfaldigt sätt ,kontrollera sina iakttagelser. I samma mon svaranden besitter ett högre mått af skolbildning ock abstraktionsförmåga, i samma mon kan man gå till väga med mindre
omständigheter, men resultaten blifva icke i samma mon säkrare.
Har man tid ock tillfälle att i lugn ock ro göra anteckningar om ett mål, så är den monografiska metod, som med
fördel blifvit använd inom våra landsmålsföreningar, att förorda. Man tager för sig t. ex. pronomina eller de starka verben, fogelnamn eller växtnamn, åkerbruksredskap, husinredning,
olika förrättningar såsom brygd, bak, slakt, jordens tillredning,
skörden o. d. ock upptecknar i naturlig ordning till ämnet
hörande termer, uttryck ock vändningar. Det är en i heuristiskt afseende utmärkt metod, så till vida som man genom
den får fatt i ord, som eljes lätt förbises. Man finner några,
visserligen ej särdeles lyckade, prof på sådan monografisk
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uppteckning i en svensk akademisk afhandling om öländskan.
Heuristisk betydelse ha för öfrigt vid uppteckningen använda
. lexikaliska hjälpmedel icke blott så till vida som man lär
känna förekomsten af i dem upptagna ord; utan dessa ord
ge ofta anledning till hågkomsten af andra, som med dem
ingå i idéassociationer af olika slag.
De iakttagelser som hittils äro gjorda i folkmålens syntax
äro ytterst knapphändiga. ARBORELIUS har något i den vägen,
AASEN i sin norska grammatik också något. Det mesta jag
påminner mig hafva sett förekommer i öfverläråre ALBRECHTS
arbete om Leipzigdialekteu 1. Att denna del af grammatiken
har blifvit så förbisedd, torde bero på två omständigheter.
Å ena sidan är intresset för syntax inom språkvetenskapen i
det hela, då jag bortser från hvad som icke står på språkvetenskaplig basis, jämförelsevis nytt, ock blott fä undersökningar på enskilda punkter ännu gjorda; å andra sidan är
syntaxen både i fråga om iakttagelse ock framställning visserligen vida svårare än annat. Här går det icke med någon
frågometod. Det finnes, tror jag, ingen annan utväg än att
under en längre tids umgänge med folket göra anteckningar
— ock det har man icke tid till. Om stenografi vore allmän- .
nare känd ock öfvad — ock det vore ur många andra synpunkter önskligt — så skulle man däri ha ett ypperligt medel
för vinnande af pålitligt •syntaktiskt material. Ville man göra
detta användbart som språkprof äfven för andra ändamål, så
kunde man sedan öfverarbeta det sats för sats ock införa
exakt ljudbeteckning. Jag hoppas, att stenografien skall komma
att göra dialektforskningen väsentliga tjänster. Det samma
kan blifva fallet med fonografen, när han i tekniskt afseende
hunnit mera utvecklas, än som nu är fallet.
En fråga som rör uppteckningen lika väl som framställningen är bestämmandet af dialektområdet. Förmodligen skall
man icke vidare få höra, åt minstone icke i grammatiska arbeten,
talas om »Upplandsdialekt» eller »östgötadialekt» eller »Hallandsmål» ock därunder få till lifs ett:mindre antal på något eller
några, vanligen ej närmare bestämda, ställen inom landskapet
gjorda observationer med anspråk på att gälla det hela. Det
1)

Die Leipziger ruundart. Leipz. 1881.
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senaste arbetet i Sverge af detta slag är dock från 1875. LYNGBYS
Bidrag tul en sanderjysk sprogleere höra icke, oaktadt sin allmänna
titel, till det klandrade slaget af arbeten. Han förstod sin sak,
där vet man hvad man får, ock hvad man får är godt. Eljes
ha vi Fryksdalsmålet ock Sörbygden: det låter säga sig, det
är härader. Vi hafva Dalbymålet, Närpesmålet: det låter ännu
bättre, det är socknar. Men det förefaller, som man ändå skulle
kunna ha några invändningar. Det är iclCe gifvet, det lär
tvärtom i värkligheten högst sällan inträffa, att ett måls ock ett
härads eller en sockens gränser sammanfalla. Homogena mål,
som i alla allmännare genomgående drag fullkomligt öfverensstämma, sträcka sig vanligen öfver några få socknar eller
sockendelar, sällan blott öfver ett par byar, lika sällan öfver hela
härader eller därmed jämförliga områden. När jag säger »fullkomligt» menar jag: så vidt språk kunna öfverensstämma, som
talas af olika personer. Min mening vore nu, att man skulle välja
sina observationsområden, så att deras gränser sammanfölle med
gränserna för ett mål; ock det skulle vara mycket godt att få
några upplysningar om de omgifvande målens allmänna karaktär ock om gränsöfvergångarnes beskaffenhet, framför alt
en karaktäristik af målet i fråga som ett system skildt från
andra. Jag finner sådant synnerligen viktigt både för att
vinna kännedom om dialekternas bildning ock natur, ur etnologisk synpunkt, ock för att få någon ordning i undersökningen af ett stort antal mål. Ordförrådet växlar ej inom mindre
områden mera än hos olika personer, ock ordboken kan gärna
eller till ock med bör gälla någon grupp af sammanhängande
mål. Men äfven i detta fall borde man dock sörja för en naturlig,
i saken grundad begränsning, ock ej rätta sig efter administrativa indelningar, vare sig af ena eller andra slaget. Äfven
för grammatisk behandling egna sig naturligtvis sådana större
områden, förutsatt att man har tillräckligt material eller
tillfälle att samla sådant från hela området. ASCOLIS arbete
om de ladinska målen ' ock MURRAYS om målen i Skottlands
södra grefskap 2 äro i detta afseende mönstergilla.
Folkmålens vetenskapliga bearbetning på grundvalen af
det insamlade materialet kan ske af samlaren eller annan
i första bandet af Archivio glottologico italiano.
i Transactions of the phfiological society 1870-72.
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person, kan ske på mångahanda sätt. Jag tänker nu icke på
sammanfattande framställningar för enskilda sidor af språklifvet,
dem man för något ändamål kan följa genom ett större eller
mindre antal dialekter. Om sådana kan icke generelt sägas
annat än att de, som alt arbete, böra vara gjorda med omsorg efter en genomtänkt plan. I fråga åter om ordböcker
ock grammatiska afhandlingar öfver enskilda mål tror jag, att
vissa yrkanden *med fog kunna göras, nämligen med hänsyn
till planläggningen af sådana arbeten, sådan den ofta ännu
framträder inom ock utom den skandinaviska Norden. Skillnaden mellan äldre ock nyare skrifter i ämnet är ganska betydlig. I ock med Fryksdalsmålets ljudlära äro vi i Sverge
afgjordt inne på en ny väg, om också detta arbete har flere för sin
tid goda föregångare. Dialektologien är nu en del af språkvetenskapen ock arbetar i besittning af dess alla hjälpmedel,
metoditka ock reala. I Danmark skulle LYNGBYS arbeten
varit epokgörande, om han fått några efterföljare. Jag sysselsätter mig med förhållandena, sådana de framstå under det
sista årtiondet.
Hvad nu först ordboken angår, kan man uppställa följande fordringar på en god sådan: fullständighet i afseende
på ordförrådet, fonetisk skärpa, noggrant angifvande af böjning, kön ock konstruktion; noggrann ock fullständig redogörelse för betydelsen; rikedom af genuina talesätt, hvarigenom
ordets användning ock betydelse först komma i full dager.
Tyvärr äro dessa fordringar så stora, att de blott sällan kunna
fyllas. En ordbok öfver ett landskaps mål kräfver ett lif, om
ock ej uteslutande däråt egnadt, ock så mycket kan sällan
någon offra på en sådan uppgift. Hos oss ha arbeten öfver '
folkmålen vanligen utgifvits som akademiska lärdomsprof, ock
den första fordran är då, att de skola vara färdiga inom viss
begränsad, ofta tämligen kort tid, den andra att de skola
visa lärdom. Då lärdomsprof vanligen gälla icke blott genom
sin kvalitet utan också efter kvantitet, eller rättare efter
numerär, så är det klokare att utgifva två afhandlingur under
ett år än att använda två eller flere år på en. Det är naturligtvis ej blott i vårt land, som vetenskapen lider under
dessa förhållanden. I Tyskland synes det vara värre, ock
detta är ännu någon tröst, om den ock är klen.
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Till ett så vidt möjligt fullständigt upptagande af ordförrådet hör att icke blott taga med det för målet egna, som
ingen annanstädes- i värden förekommer — likasom om rariteten vore den högsta synpunkten. Om alla utelemnade det
som är allmänt, hur skulle det då vara bestäldt med vårt
vetande? Om ett ord förekommer äfven i skriftspråket, så är
detta ingen anledning att ej anmärka dess förekomst i folkmålet. Detta är en enhet för sig ock skall som sådan uppfattas
ock behandlas. Ordbokens Uppgift är icke blott lingvistisk,
den är vida mer: hon tecknar hela folket, sådant det lefver
ock har sin varelse i en viss tid, med dess minnen ock dess
anlag, uppgiften är således i allmänhet kulturhistorisk. För
bildens fullständighet ock sanning måste alt tagas med. Jag
skulle anse det önskvärdt, att man äfven toge med nomina propria, altså personnamn, husdjursnamn ock ortnamn. 1 en sådan
ordbok spelar ordets betydelse ingen roll vid frågan om ordets
intagande eller utelemnande. Åt alla yrkesord har man att
egna särskild uppmärksamhet, s. k. grofva ord behandlas som
andra. En ordbok lär sällan komma att användas som underhållande lektyr i sällskap. Ordens uttal skall angifvas så
noggrant som med tillgängliga hjälpmedel är möjligt. Åt
ordens betydelse egnar man vanligen för liten uppmärksamhet.
Flvarken denna eller ordets bruk i satsen kan blifva tillräckligt klar utan talrika exempel. Som emellertid dessa partier
kräfva synnerlig möda ock tid, sammanhänga de antydda
bristerna med den allmänna bristen på tid.
Den vetenskapliga apparaten i ordböcker öfver folkmål har
hittils vanligen bestått i jämförelser med andra dialekter ock
språk, ju flere ju bättre. Detta går så till, att man skaffar i hop
så många ordböcker man kan komma öfver, flitigt bläddrar i dem
ock antecknar - hvad som har någon likhet med det ord man
håller på att behandla. Det är alldeles icke fråga om identitet mellan orden: det skulle vaia för besvärligt att konstatera sådan, för att icke tala om att man då ej kunde få med
på långt när så mycket. Rotsläktskap skall det väl vara —
om man ej misstager sig — ock detta är det nu som skall
vara så anmärkningsvärdt. Jag nekar naturligtvis icke, att
sammanfattande jämförelser mellan ordförrådet i olika mål
kunna vara af betydelse; men sådana tillhöra icke arbetena
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öfver enskilda mål. Skola alla monografier upptaga alla måls
besläktade .ord — hvilket skrifvande! Ock hur onyttigt sedan!
Jag bör anmärka, att våra senaste provinsordböcker äro berömvärdt sparsamma på jämförelser; men där de finnas, tyckas
de vara upptagna utan någon bestämd plan. I allmänhet
gäller om dem, att de äro lätt tillgängliga, äfven utan påpekande, för hvar ock en som af dem har något intresse, ock
för de andra äro de naturligtvis betydelselösa — så vidt de
ej fördyra boken — i båda fallen öfverflödiga. Hänvisningar
till andra mål ock språk- äro nyttiga ock önskvärda blott i
de fall då de behöfvas, men i dessa fall behöfvas vanligen
lika väl några antydningar om ordets bildningslagar, d. v. s.
angifvande af den gemensamma grundformen eller af grundformernas förhållande till hvarandra.
Den yttre anordningen af en ordbok är ingen oviktig
sak, för så vidt dess brukbarhet däraf väsentligen beror. Ordningen är naturligtvis alfabetisk, ock det är ju ganska naturligt, att de särskilda ordens form i målet bestämmer deras
plats. Söker man nu efter ett ord för att t. ex. få reda på
om det fins ock med hvilka bestämningar det i så fall uppträder, så måste man i förväg känna det sökta ordets form i
målet. Känner man åter på förhand målet, så har man icke
synnerligt behof af ordboken. Den här påpekade olägenheten
kan undvikas på tv.å sätt: antingen ordnas orden efter annan
grund, eller förses ordboken med register. I den ordbok
öfver Multråmålet i Ångermanland, som under lektor BLOMBERQs ledning har utarbetats ock som kommer att tryckas i
den svenska landsmålstidskriften, är som uppslagsord satt främst
vid hvarje artikel det etymologiskt motsvarande svenska ordet, ljudlaksenligt konstrueradt om det ej förut finnes. Sådan
är också anordningen i NOREENS under tryckning varande
ordlista öfver dalmålet. Denna konstruktion kan stundom
vara förenad med svårigheter; men sättet är i princip riktigt.
Anser man det vara fördelaktigt att ha målets ord i deras
egen ordning, med hänsyn till lättheten för en infödd att konstatera ock afhjälpa möjliga brister, så ger man ordboken ett
efter antydda grunder ordnadt register med hänvisning till
målets form. RIETZ har som uppslagsord tagit den äldsta
kända formen — i hög grad olämpligt, emedan det ju är all-
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deles tillfälligt, när ett ord första gången visar sig i skrift.
AASEN uppställer orden i »landssprogets» form, ock detta vore
mycket bra, om »landssproget» vore något värkligt språk. Nu
måste man först lära sig, huru orden heta i »landssproget», ock
detta är en i öfrigt, vetenskapligt taget, ganska ofruktbar lärdom. Det. läte också tänka sig att hafva sakregister på ett eller
annat sätt inrättadt. SCHMELLER utlofvade ett sådant som
afslutning till sin bajerska ordbok, men det kom aldrig till
stånd, ock saken är ännu oförsökt. — Omfattar ordboken, som
jag anser synnerligen lämpligt, en grupp af mål, naturligt
begränsad, inträda nya komplikationer. Då har hvarje ord
flere ljudformer, tillhörande olika mål, ock man måste, om
man ej vill använda för målen främmande uppslagsord, antingen taga ett af målen som utgångspunkt eller konstruera ett
normalmål, som skulle vara den etymologiska utgångspunkten
för samtliga mål. Med den senare utvägen sammanfaller i någon mon den historiska, till riksspråket sig anslutande stafning,
som förekommer i våra flesta landskapsordböcker. Tyvärr
har man därvid vanligen underlåtit att angifva de faktiska
formerna, så vidt det ej är möjligt att "gissa sig till dem med
ledning af de i början anbragta .s. k. »uttalsreglerna».
De delar af grammatiken, som bruka för enskilda mål
bearbetas, äro ljud- ock formlära. Med frågan om syntaxens
framställning kan jag så mycket mindre befatta mig, som vi
på detta område hvarken ha några föredömen att rekommendera eller några missgrepp att kriticera. Med vissa andra
delar af grammatiken är förhållandet enahanda. Däremot tror
jag man kan ha anledning till några påminnelser dels vid
ljudlärans etymologiska del, dels i vist sammanhang med dessa
vid en sida af formlärans behandling: jag syftar på jämförelserna
med motsvarande ljud- ock böjningsformer i andra mål. Först
borde komma en uppmaning till folk i allmänhet att akta
sig för etymologiserande, nämligen publikt; i tysthet för sitt
nöjes skull ka'n ju hvar ock en fritt följa sin böjelse. Det
är en allmän klagan bland språkforskarne i alla länder, att
de etymologiska partierna i provinsordböckerna äro värdelösa,
oriktiga ej mindre än öfverflödiga. Af flexionen kan äfven en
blott refererande framställning, utan försök att förklara for.
Sv. landsm.. HT. 1.

2
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mernas uppkomst eller vidare intränga i målets inre lif, vara
mycket välkommen, så vidt den efter ett gifvet skema fullständigt ock noggrant redogör för de faktiska förhållandena. Den
etymologiska ljudläran är åter till sitt begrepp en uttömmande
förklaring af hela ordförrådet, förutsätter således objektivt en
fullständig ordbok, subjektivt en grundlig vetenskaplig utbildning: fonetiska insikter, ett rikt språkhistoriskt vetande, kännedom om ock vana vid handhafvande af vetenskapens metodiska hjälpmedel, samt ej minst en hög grad af fyndighet,
för att ej säga genialitet. Därför skulle det alltid heta: Proeul hinc, procul este profani!
För uppställningen af ljualäran kunde man tänka sig två
sätt: man kunde utgå från ett äldre språkskede, taga hvart
ljud i fornspråket för sig ock genomgå dess öden under olika
villkor; eller man tager språkljuden i målet, sådant det är,
ock redogör under hvart ock ett för dess historiska förutsättningar. Det senare sättet är det vanliga, det förra skulle
vara intressantare, så vida man ju aldrig studerar ett mål
blott för dess egen skull, utan som en del af ett språk. Vår
ofullständiga kännedom om äldre språkförhållanden skulle
vålla betydliga svårigheter, i ty att man skulle nödgas genom
konstruktion bakåt supplera bristerna. Det blefve då också
nödigt att strängt skilja mellan målets egna ord ock sådana
senare i målet upptagna ord af inhemsk eller främmande rot,
som ej följa målets lagar. Detta vore i alla händelser i ock
för sig ett önskningsmål, för att man skall kunna få en uppfattning af målet som ett helt. Nu går alt efter en yttre ordning, ett enda ord får sin paragraf, lika väl som en grupp på
några hundra. Naturligtvis äro andra språklagar värksamma
inom målet själft, reglerande dess utveckling, än de som ha
att på ett mer eller mindre lyckligt sätt sörja för assimileringen
af inkommet främmande språkgods. Ur kompositionens synpunkt är det ett betänkligt fel, att alt utan yttre skillnad blandas om hvartannat. Det blir ett utförligt register snarare än
en afhandling.
Min andra påminnelse skulle gälla statistiken för ljudöfvergångarne — detta ord fattadt i den traditionella betydelsen — inom målet. Jag får t. ex. för ett mål'veta, att dess
korta e motsvarar 1) svenskt kort e, 2) svenskt långt slutet e,
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3) svenskt kort eller långt i — med ett större eller mindre antal,
i alla händelser ej öfver ett tjog exempel för hvarje fall. Till
hvad ändamål? Jo, i fall jag själf, läsaren, är hågad att Utarbeta en ljudlära för målet, så vet jag nu, huru många rubriker ungefär jag skulle få under kort e. Saken är endast
undantagsvis hulpen med en hänvisning till fornspråket. Jag
behöfver veta, i huru många ock exakt i h vilka, fall målets
ljud motsvarar det ena eller andra ljudet i literaturspråket
eller fornspråket. Ty endast under sådana villkor är det möjligt att undersöka arten af de anmärkta motsvarigheterna, af
hvilka lagar de regleras, ock huru de i det hela äro att fatta.
Jämförelser i nyss anförda stil måste för öfrigt prineipielt
blifva mycket ytliga, d. v. s. det berot, på tillfällighet, om de
under ett moment uppförda fallen i inre afseende ha någon
likhet, ock det är ej als gifvet, att ord som till rot ock betydelse höra samman, äro identiska d. v. s. utgå från en
gemensam grundform: de kunna möjligen vara bildade med
olika suffix, utgå från olika kasus, vara komna från olika håll
o. s. v. Men det skall ändå alt sammans i en hög, ty man
vill det, ock det är bekvämt. Vill eller kan man icke skrifva
en fullständig ljudlära, så borde man, synes mig, inskränka
sig till de allra vanligaste motsvarigheterna, som kunna anses
gifva målet dess allmänna prägel.
Med den extensiva statistiken för språkljuden förhåller
det sig på motsatt sätt: här för mycket, där för litet. Jag
får t. ex. veta, att svenskt i motsvaras af e, utom i en socken
i Finnland, jämväl i Delsbo socken i Helsingland, i västra Västmanland, i Södertörn, i Fryksdalen i Värmland, i Västerock Östergötland, i Värend ock i Östra härad i Småland, på
Öland, i Bleking, Halland ock Bohuslän — åt minstone i något ord i hvarje af de för öfrigt, som man vet, vidt olika målen, ock så vidt uppgifterna äro riktiga. Dessutom anföras
för Danmark ock Norge KOK, VARM1NG ock AASEN. Om det
ändå vore så, att det värkligen vore samma öfvergång i alla
de anförda fallen; men härför har man icke den ringaste säkerhet, då det hela naturligtvis utan pröfning är afskrifvet
ur de citerade författarne, hos hvilka motsvarigheten oftast
är registrerad efter de oriktiga grunder, som jag nyss antydt.
Eller jag får veta, att palatalt n (y) finnes, med olika ursprung,
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i Österbotten, några socknar af Jämtland, Härj edalen ock Dalarne,
i Värmlands Älfdal ock i delar af Skåne ock Jylland. Skall nu
en sådan statistik släpas med i alla redogörelser för enskilda mål,
ständigt å nyo afskrifven med tillägg af ett nytt mål, Så skall
följden blifva, i den mon ett större antal redogörelser kommer till stånd, att redogörelsen för målet, som skulle vara
hufvudsak, intager en underordnad plats ock drunknar i statistiken, som icke hör dit. Sammanfattande öfversikter öfver
sammanhörande mål äro naturligtvis af synnerlig vikt — så viktiga att de böra göras för sin egen skull ock med så stor omsorg som möjligt.
Samma anmärkning måste göras mot dylika jämförelser i
formläran; med den skillnad likvist, att de här jämförda företeelserna oftare äga en värklig, inre öfverensstämmelse, ock
så till vida äro riktiga. Mellertid, om man envisas att, ,så
ofta bestämda singularen af feminina eller pluralen af neutra i
ett norrländskt eller medelsvenskt mål kommer på tal, alltid
påminna om alla de enstaka punkter inom dessa måls område,
från hvilka man har uppgifter om samma former; eller att på
tal om A-konjugationens preteritum redogöra för dess former
i alla kända mål o. s. v. o. s. v.: ja, så går det lätt att skrifva
tjocka böcker, men dialektforskningen har af ett sådant förfaringssätt mera skada än gagn, emedan det drager uppmärksamheten åt sidan från ämnet. Man kan lyckligtvis hoppas,
att i den mon monografierna öfver enskilda mål växa i antal,
de anmärkta missförhållandena skola af sig själfva försvinna.
Få af de gjorda anmärkningarne träffa för öfrigt våra bästa
arbeten. Det är icke häller här frågan om kritik öfver hvad
som är gjordt ock som i alla fall har sina stora förtjänster,
utan det gäller en öfverläggning, med hänsyn till gifna förhållanden, om lämpligaste metoden i ett ämne, för hvilket
så många af oss hysa varmt intresse. Jag öfvergår nu till en
annan sida af saken.
Uppteckningen af den oskrifna folkliteraturen kräfver,
sade jag för en stund sedan, ur särskilda synpunkter sin egna
betraktelse. Denna uppteckning, om den ock i första hand
sker för innehållets skull, i sagohistoriskt, mytologiskt, etnologiskt intresse, står dock med dialektologien i närmaste samband,
för så vidt vissa arter af denna literatur icke lämpligen böra
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upptecknas annat än i folkmål. Till denna literatur i 'mer eller
mindre egentlig mening räknar jag följande:
folkvisor med mytiskt, historiskt eller romantiskt innehåll
(med melodier);
folksagor i vanlig mening, äfventyr ock legender;
lokala sägner af mytiskt eller historiskt innehåll;
folktro: religiösa föreställningar af ett eller annat slag,
vidskepelse, skrock (däri inbegripen folkmedicin);
gåtor af olika slag;
ordspråk, ordstäf ock stående talesätt;
lekar, dansar ock dansmelodier;
seder ock bruk vid årets ock lifvets märkligare tillfällen
ock i hvardagslag, skildringar af folkets lefnadssätt.
Min indelning är kanske ej oklanderlig; därpå kommer
här ej mycket an. Folkvisor, gåtor ock ordspikåk ha sin fasta,
gifna formulering; ock vid dem är intet annat att göra än att
fästa dem på papperet sådana de äro, utan minsta ändring.
Vid uppteckningen af folkmusik ville jag, utan att vara sakkunnig, blott göra den påminnelsen, att melodierna för vetenskapligt ändamål böra så troget som möjligt återgifvas sådana
de förekomma hos folket, utan någon korrigering ock utan
tillsatta grannlåter i form af harmoniering. Lekar ock dansar beskrifvas, tillhörande visor ock melodier upptecknas
hvar efter sina regler. Jag fruktar, att korografien lider af
brist på en fast terminologi, hvilket i så fall är en svår brist;
men jag har ej kommit i tillfälle att taga kännedom om de
utländska författare som skrifvit i ämnet. Att själfva beskrifningarne gifvas på vanligt skriftspråk faller af sig själft. Det samma
gäller om seder ock bruk ock folkets lefnadssätt under olika förhållanden, ock likaså om folktron eller vidskepliga föreställningar; dock att' naturligtvis alla stående uttryck (termer), talesätt
ock formler återgifvas på folkmål i sin genuina form. Utförda
teckningar på folkmål, ur folkets synpunkt gjorda, äro synnerligen förträffliga som språkprof ock ställa äfven sitt innehåll i ett
klarare ljus, men äro svåra att åstadkomma riktigt trogna,
hvilket knapt är möjligt annat än på stenografisk väg. Det
blir eljes vanligen för mycket reflexion, för att icke nämna de
språkliga betänkligheterna.
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Sagör ock sägner hafva ingen fast form. Två personer berätta aldrig en saga fullkomligt lika, ock samme person berättar icke en saga två gånger lika. En visa kan visserligen
ha sina varianter på olika orter, men detta rör icke uppteckningen: man kan alltid ordagrant nedskrifva hänne efter en persons föredrag. Med sagor ock sägner är förhållandet ett annat.
Man hinner icke att skrifva så fort som berättaren förCdrager;
ock häjdar man honom, så förstör man delvis det hela, han
berättar då icke vidare naturligt. Att kunna efteråt ur minnet
troget reproducera hvarje omständighet ock hvarje litet ord,
smått som stort, är ej mången gifvet. Blott på stenografisk
väg är en ur alla synpunkter tillfredsställande uppteckning
möjlig att åstadkomma. Jag känner mellertid ingen mer än
italienaren VITTORIO INIBRIANI I, som gått till väga på detta
sätt. Alt efter graden af den skärpa man önskar måste det hela
efteråt fonetiskt utarbetas, men orden ok satsbyggnaden äro
gifna. Ännu är dock stenografi för litet utbredd, för att man af
den samma skulle kunna vänta en mera utsträkt tjänstgöring,
i riktning som jag här antydt. Man får åtnöja sig med att
ställa så till, att man får höra berättelsen flere, åt minstone ett
par gånger, ock för hvarje gång anteckna ock rätta så mycket
man hinner. Med litet vana ock sinne för uppfattningen af
detta slags literatur kan man slutligen komma därhän, att
det hela blir i alt väsentligt riktigt ock bra. Det är ett
förfaringssätt hvartill man är nödd ock tvungen, ock därvid
är så till vida ingenting att anmärka eller klandra. Det nu
sagda gäller emellertid blott under förutsättning af att man
har en van berättare, som sammanhängande ock i naturlig
ordning framdrager sitt minnes skatter. Ofta händer nämligen,
när man vill ha reda på en sägen, som man spårat, att man
genom frågor får plocka fram de särskilda momenten af samme
eller flere olika personer ock själf, med den ledning man kan
få, sätta dessa i naturlig ordning. Detta sätt har sina oundgängliga brister. Äfven när man har värkliga berättare till sitt
förfogande, förekommer ett liknande förfaringssätt. I England
är det tämligen vanligt, att folkvisor utgifvas »kollationerade»,
som man säger. Det går egentligen så till, att man adderar
1) La novellaja fiorentina. Fiabe e novelline stenografate in Firenze dal dettato popolare. Livorno 1877.
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varianterna, så att det som är lika blott 'upptages enkelt, men
för öfrigt parallelt utbildade drag eller sådana, som efterträdt
hvarandra under visans lif bland folket, ställas bredvid ock
efter hvarandra på papperet, hvarigenom en visa, till märklig
skada, kan få ett alldeles orimligt utseende ock omfång. Att
detta sätt är förkastligt, faller af sig själft. Jag har i de följande teserna begagnat samma term »kollationera» om ett
annat reproduktionssätt, utan att därmed öfver detta vilja uttala
samma förkastelsedom. Om man hört en saga berättas af
olika personer, mer eller mindre olika, så ligger det nära till
hands att söka sammansmälta de olika redaktionerna genom att ur dem alla välja ock sammanställa de bästa eller
ursprungligaste momenten, genom- analys ock syntes rekonstruera sagan i dess »äkta» eller »ursprungliga» form, eller
huru man nu uttrycker sig. Denna syntes kan göras i mer
eller mindre vetenskaplig anda, efter vetenskapliga kriterier,
eller också med ledning af instinkt, smak ock takt, som med
mer eller mindre rätt anser sig stå på folklig ståndpunkt.
Sådan folkdiktning är naturligtvis aldrig i eminent mening
äkta, kan aldrig i psykologiskt, mytologiskt ock kulturhistoriskt hänseende vara af samma intresse som den värkliga.
Det är en konstart med literär betydelse i något annan mening, men kan hos lyckliga ock talangfulla idkare framträda
med en hög grad af trohet ock fulländning ock förtjäna det
varmaste erkännande som utmärkt i sitt slag; om det också
är sällsynt, att personer med längre drifven skolbildning kunna
bevara eller tillegna sig den grad af folklig naivitet, som fordras för att på detta sätt med framgång uppträda som sagoförtäljare i folklig anda, hälst på folkmål. Jag kan tillägga,
att något biträde af det egentliga folket vid uppteckningen,
annorlunda än genom berättande, knapt kan fås. De som för
öfrigt hafva de nödiga egenskaperna, sakna den vana vid pennans
bruk, som fordras för att naturligt ock okonstladt nedskrifva
en berättelse, så som den i talet framträder.
I heuristiskt syfte kan man, för att komma folktraditionens
olika sidor på spåren, begagna sig af en serie frågor. BARTSCHS
rikhaltiga samling Sagen, märchen und g-ebräuche aus Meklenburg är gjord med tillhjälp af ett dylikt i vida kretsar spridt
frågoformulär. MANNHARDT har användt samma utväg, ock i

24

LUNDELL, OM DIALERTSTUDIER.

III. 1

Frankrike har SÅBILLOT sammanstält ock publicerat en questionnaire' för ändamålet. Det i-skulle ej vara utan gagn att
ha ett sådant efter nordiska förhållanden lämpadt frågoformulär,
vid hvars uppgörande man kunde tillgodogöra sig andras redan
vunna erfarenhet med hänsyn till detta sätt att förfara.
I fråga om graden af anslutning till folkmålet tänker jag
mig fyra utvägar:
man återgifver folkmålet så exakt som möjligt, med en ljudbeteckning som någorlunda tillfredsställer den fonetiska
vetenskapens anspråk; eller
man återgifver det i grofva drag, med en ljudbeteckning som
i det hela icke går utöfver det vanliga europeiska alfabetets teckenrikedom ock skärpa; eller
man öfverfiyttar det hela till literaturspråkets ståndpunkt i
fråga om ljud ock böjning, utan att utbyta dialektens
ord mot andra eller ändra något i satsernas förbindningssätt — man kunde möjligen kalla det tillriktad dialekt;
eller slutligen
man brukar det vanliga skriftspråket äfven hvad ordförråd
ock satssammanhang angår, naturligtvis med iakttagande af
vederbörliga stilregler.
Den sista utvägen förefaller mig vara den minst passande.
Literaturspråket befinner sig på en så olika kulturståndpunkt,
att det alldeles ej lämpar sig för att adekvat återgifva folklifvets olika sidor. Detta innehåll passar ej för denna form.
Literaturspråket är för abstrakt, folket lefver ett mera konkret lif, med hvilket folkmålen i sin sinnliga åskådlighet gå
hand i hand. Liksom ingen filolog kan ha samma fröjd af
en öfversättning som af originalet, likaså ock af ännu giltigare
skäl nöjer sig ingen, som känner folket, med att få dess inye
lif på en slump återgifvet med ett för detta lif främmande
språk. Behåller man folkmålets ordförråd ock syntax, så har
man åt minstone det viktigaste, äfven hm man ej kan undgå
att känna saknaden efter ljud ock böjningsformer, ock detta ju
mer ju större skillnaden är mellan literaturens skrifna ock
lästa språk ock det talade umgängesspråket, som alltid står
dialekterna närmare. Jag har den tro, att folkmål i sådan
1) Revue de linguistique et de philol. comparU par G. de Rialle et
J. Vinson. 1880, s. 249-264.
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form är det bästa medel att göra allmogemålens - ordförråd
småningom kändt i vidare kretsar, kvarigenom detta ordförråds ingående i literaturspråket, så vidt qådant för omväxling,
precision ock poetisk åskådlighet är önskvärdt, förberedes.
Ett så vidt möjligt fonetiskt noggrant återgifvande af folkliteratur är åter efter vår erfarenhet i Sverge, där vi försökt oss
på det, altför mödosamt ock svårt ock följaktligen i vidsträktare omfång omöjligt. Läsaren, så vidt han icke är fonetiker
till yrket, har icke häller synnerlig anledning att tacka en för
den möda man gör sig. Ett återgifvande af folkmålet i grofva
drag, så som jag i tredje rummet föreslagit, har den fördelen, att den som känner målet kan läsa det korrekt, den
som icke känner det behöfver åt minstone ej hå den obehagliga
förnimmelsen af skärande dissonans mellan innehåll ock förrn,
som under andra villkor ej kan undvikas, om man ej är döf för
alt. Detta förfaringssätt med grof beteckning är ungefär det
samma som hittils i vanliga språkprof förekommit ock som
t. ex. användes i Det norske samlags publikationer på dialekt.
Större oberoende gent emot skriftspråkets historiska ortografi
är dock högeligen att förorda.
För ordbok ock grammatik är åter en så vidt möjligt
exakt beteckning af språkljuden oundgänglig — en så vidt
möjligt exakt. Det är lämpligt att redan från början göra sig
förtrogen med de inskränkningar i fordran på exakthet, som
betingas af ljudskriftens begrepp. Skriften är, som PAUL träffande anmärkt, diskontinuerlig ock förhåller sig till det värkliga
språket, som den med nödvändighet diskontinuerliga talserien till
den sammanhängande linjen. Språkljuden i talet äro vissa stationer, mellan hvilka man antager vägen hafva sin naturliga
riktning efter terrängens beskaffenhet, hvadan man nöjer sig
med att utmärka stationerna. För det andra är de möjliga språkljudens antal oändligt, detta uttryck taget i sin egentliga,
strängt matematiska betydelse; ty hvarje minimal förskjutning
i talvärktygens inbördes förhållande ger ett annat språkljud.
Man måste nöja sig med att ordna språkljuden i grupper ock
gifva hvarje grupp i stället för hvarje språkljud ett tecken.
Termen språkljud får därigenom en modifierad betydelse, som
beteckning för en dylik grupp, ock hvarje språkljud oscillerar
inom vissa gränser, utan att därför upphöra att vara identiskt.
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Huru långt man får gå med denna uppdelning i alt smärre
grupper, bestämmes af praktiska skäl, af den sannolika distinktionsförmågan hos dem, för hvilka beteckningssystemet
är beräknadt. BELLS fysiologiska alfabet kan principielt distingvera 392 vokaler, men har i praxis vanligen ej mer än
36. Vid uppställandet af det svenska landsmålsalfabetet gingo
vi i allmänhet ej längre, än att vi gåfvo tecken åt de språkljud, som af föregående iakttagare hos oss blifvit skilda.
De praktiska fordringarne på en brukbar ljudbeteckning
äro: passande skärpa d. v. s. ett måttligt antal tecken, samt
bekvämlighet för skrift ock tryck. Det utmärktaste alfabet som
hittils blifvit föreslaget är skotten BELLS nyssnämda, i högsta grad
genialiska visible speech, inom hvilket hvarje tecken på ett systematiskt sätt angifver språkvärktygens funktionssätt vid fram-.
bringandet af motsvarande språkljud. Men fördelarne i detta
system vinnas genom tecken som äro absolut oberoende af
alla historiskt gifna alfabet, så att de t. ex. ej hafva den aflägsnaste likhet — om ej rent tillfälligt — med våra vanliga
bokstäfver. Ett sådant alfabet har, synes mig, för den närmaste framtiden ingen utsikt att blifva användt ens bland
språkvetenskapens idkare ex professo, på sin höjd af några
få specialister på fonetikens område. Allra minst kan man
hoppas på användningen af ett dylikt alfabet för dialektologien, så vidt man vill för dess tjänst påräkna äfven medarbetare utan vetenskaplig — för att ej tala om språkvetenskaplig — underbyggnad. För öfrigt är ett sådant alfabet först
då fult brukbart, när fonetiken blifvit en exakt vetenskap med
mått i millimeter ock analytiska formler för tungans form. Man
måste tils vidare använda det vanliga europeiska eller s. k. latinska alfabetet som utgångspunkt ock stomme. Nu kan ing'en tvekan råda om att detta alfabet för ordbok ock grammatik är
otillräckligt ock måste utvidgas med nya tecken. Om lämpligaste sättet att skaffa dessa kan man åter hafva olika mening. MAX MOLLER, ELLIS, SWEET yrka på användningen af
olika stilsorter, blanda antikva, kursiver, små ock stora bokstäf-,
ver, vända upp ock ned på dem eller kombinera dem i grupper
af två eller tre, ock vinna på detta sättet ett stort antal s. k.
bokstäfver, ibland hvilka man efter godtycke eller efter någon
viss plan väljer sina tecken för de enskilda språkljuden. För-
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delen med ett sådant alfabet består däri, att hvilket tryckeri
som hälst är i besittning af de nödiga stilarne. Olägenheterna
äro först ock främst att det är svårt att skrifva: att i skrift göra
skillnad mellan upprättstående ock lutande bokstäfver låter sig
knapt göra, man begagnar där understrykningar, hvarigenom
skrift ock tryck skilja sig åt; några af våra vanliga bokstäfver
äro ytterst obekväma att skrifva upp- ock nedvända; i tryck
ser det ut som ett lappvärk; en skrift med digrafer ock trigrafer är ytterst svårläst. Om jag ur SWEETS handbok i
fonetik skrefve af ett stycke svenska eller danska, är jag nästan säker på att inom den ärade församlingen ingen annan
än de närvarande specialisterna skulle ha någon aning om att
detta vore hans modersmål, utan snarare gissa på att det tillhörde Amerikas urinvånare 1. Det hela är en nödfallsutväg,
som utanför England icke fått någon användning. Ett annat
sätt är att förse de vanliga bokstäfverna med diakritiska bitecken, punkter, streck, hakar, cirklar o. s. v. öfver ock under.
Man har en helig vördnad för dessa mystiska symboler, hvil- .
kas anor gå till baka till Nilens stränder ock pyramidernas
fornvärd ock som sedan i växlande skepnader vandrat som
pilgrimer från folk till folk. Men vår tid vill ju anses något.,
lunda fri från vidskepelse. Man hyser ofta den oriktiga föreställningen, att eftersom tryckerierna hafva bokstäfver, punkter,
streck o. s. v., så är det en lätt sak att sätta dem till sammans, alt går ledigt ock lätt. Men vänder ni er nu till en
boktryckare, så kommer han, om han är nog tillmötesgående
att inlåta sig på saken, med en kalkyl öfver huru mycket så ock
så många nya patriser kosta hos gravören ock några hundra
skålpund stil på gjuteriet. Att bygga öfver ock under raden
är sättarens förtviflan. Systemet har tre andra olägenheter:
det är besvärligt att skrifva, om man, sedan bokstäfverna äro
lyckligt formade, skall på riktiga ställen tillfoga ett helt eller
halft dussin bitecken — LEPSIUS har t. ex. o, g, Q, p, med
öfvertecken för nasaler —; det är besvärligt att trycka, emedan
särskildt punkterna så lätt brytas af i pressen; ock byar skall
man sätta tecknen för kvantitet, tonhöjd, ljudstyrka, sedan
1) SWEET har senare öfvergifvit- digraferna ock skaffat sig ett paleotypiskt teckensystem af enkla bokstäfver.
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platsen öfver ock under bokstäfverna redan är disponerad?
Skaffar man sig åter de nödiga bokstäfverna genom förändringar af de vanliga, efter bestämda grundsatser, så har man
språkljudens kvalitet angifven genom bokstäfverna i skrifraden, kvantitet, tonhöjd ock energi genom bitecken öfver
ock under raden efter grundsatsen similia similibus — ock
dissimilia dissimilibus. Exempel på sådana alfabet — som
jag för korthetens skull kallar organiska, med hänsyn till att
de nya tecknen äro af samma slag som de äldre — har man
i PITMANS engelska alfabet ock i det svenska landsmålsalfabetet. Man har ett förslag till ett sådant alfabet äfven af en
så eminent praktisk man SOM BENJAMIN FRANKLIN 1.
I fråga om att skilja mellan olika språkljud torde det
vara en god grundsats att ansluta sig till det historiskt gifna ock
i allmänhet ej drifva analysen längre, än att hvilken som hälst
person med normal uppfattningsförmåga kan följa med. Man
får då efter vår erfarenhet i Sverge för hvarje mål ett antal
. af 30 till 40 bokstäfver. Det är sant,,att vårt landsmålsalfabet
innehåller något öfver 100 bokstäfver; men detta antal förekommer icke inom ett enskildt mål. Man behöfver ungefär
detta antal bokstäfver, så vidt man anser det önskvärdt, att
ett ock samma tecken ej i olika mål får utmärka skilda språkljud. Ock detta är önskvärdt för att lätta jämförelsen mellan
närliggande mål. Den som sysselsätter sig med blott en enda
dialekt, har naturligtvis ingen olägenhet af en sådan oreda, som
när samma tecken i olika mål betyda olika saker (ock olika tecken
samma. sak. Men har man femtio eller hundra dialekter under sin
hand, hvardera med sitt teckensystem, så har man en liten babylonisk förbistring, som småningom kan göra en led vid alt samman. Alfabetet kan jämföras med de matematiska tecknen
ock termerna. Om olika matematici begagnade olika tecken
för addition, division, likhet ock olikhet, för de trigonometriska funktionerna, limes o. s. v. ock den ene med hyperbel menade hvad den andre kallade ellips, den enes integralmärke hos den andre betydde sinus o. s. v. o. s. v. —
en sådan ordning skulle förmodligen ej befordra de matematiska vetenskapernas utveckling. Mutatis mutandis är det

) Works. By J. Sparks. Vol. VI. Boston 1840. S. 295--303.
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sagda ej utan tillämpning på språkvetenskapen ock särskildt
på dialektologien. Diskussioner om enskilda tecken, så vidt
det ej kommer an på allmänna grundsatser, äro vanligen
ofruktbara, så till vida som valet ofta beror på tycke ock
smak; men bristen på enhet i beteckningssättet inom ett
språkområde är värkligen så obekväm, att man kan föredraga
att ansluta sig till ett system med brister, blott det har utsikt till
framgång, framför att fortsätta med pröfning af ständigt nya
förslag. I Sverge tror jag, att man numera kan anse landsmålsföreningarnes alfabet som ett faktum. I Tyskland har
man förgäfves sökt åstadkomma någon sådan enhet, ock det
var också där af helt naturliga skäl vida svårare.
Jag har nu slutat denna kanske altför långa inledning.
Som möjliga hållpunkter för diskussionen har jag sammanstält de viktigaste af mig berörda punkterna i tretton teser,
som i autografiskt öfvertryck stå till församlingens förfogande.
Dessa teser äro i kortaste form uttrykta ock förutsätta för sin
tolkning hvad jag nyss haft äran föredraga.
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III. 1

Teser.
Till en god språkvetenskaplig allmänbildning hör äfven
vana vid direkt iakttagelse, hälst vunnen genom dialektstudier.
Upptagandet af dialektord i literaturspråket har sin naturliga begränsning i språkets uppgift som meddelelsemedel, d. v. s. hvarje ord är godt i samma mon det tydligt uttrycker den talandes mening, fattligt för den till
hvilken han vänder sig. Om någon vill ^använda »provincialismer» med risk att icke förstås, vare hans ensak.
Kritiken äger blott tillse, att ur folkmålen upptagna ord
få en form som ej strider mot literaturspråkets lagar.
För språkvetenskapen äro dialekter af samma vikt som
literaturspråken, men äga mindre literärt intresse.
a 4) I dialektordböcker skall hela ordförrådet upptagas utan
hänsyn till hvad som däraf ingår i andra dialekter eller i
literaturspråket.
1 ordböcker öfver enskilda mål böra jämförelser med andra mål ock språk ingå blntt så vida någon för den sakkunnige ej lätt tillgänglig upplysning om ordets ursprung
ock bildning därigenom gifves. Det samma gäller om dylika jämförelser i grammatiska arbeten.
Ordböcker öfver enskilda mål böra inrättas så, att man
kan få reda på, om ett ord finnes, ock dess form i målet
utan att förut fullständigt känna detta, d. v. s. antingen
böra orden ordnas under ett kändt språks ord som uppslagsord eller ordboken förses med register för samma ändamål.
Ett blott registrerande af ljudöfvergångar utan fullständig
statistik är ändamålslöst, för så vidt deras lagar därigenom ej blifva åtkomliga.
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8) En mekanisk, blott registrerande statistik öfver förekomsten af vissa ljudmotsvarigheter i olika mål ock språk är
onyttig (ock vilseledande, i de fall då öfvergångarne i
olika mål äro af olika natur ock bero på olika orsaker).
9) Vid grammatisk behandling af ett mål bör man, särdeles
i ljudläran, göra tydlig skillnad mellan målets egna ord
ock lånord.
' 10) Sagor ock sägner böra ej återgifvas på literaturspråket.
»Kollationering» eller annan slags bearbetning af sagor
gör dem mindre användbara ur filologisk (språklig, psykologisk, mytologisk) synpunkt, men har literärt berättigande. Bäst vore stenografisk uppteckning med fonetisk
retuchering.
Ett organiskt alfabet med komplettering af det vanliga
latinska är att föredraga framför alfabet efter andra
grunder.
Grafisk enhet vid behandlingen af hvarandra närstående
mål är ur praktisk synpunkt så önskvärd, att hvar ock
en bör känna sig manad att uppgifva egna sympatier i
fråga om enskilda tecken för att genom anslutning till
redan gifna beteckningar värka för enhet.

Tidskriften
Nyare bidrag till kännedom om

de svenska landsmålen ock svenskt folklif
skall söka att i alla riktningar främja kännedomen om ock deltagandet
för svenska folkets andliga lif, sådant detta lif yttrat ock yttrar sig så
väl i de olika skiftningarne af dess tungomål såsom folkandens tydligaste uttryck, som ock öfver hufvud i folkets uppfattning af den inre
ock yttre värd, som faller inom dess synkrets: i seder ock bruk,-ordspråk ock ordstäf, sägner, vidskepelse, läkekonst, visa ock
melodi, lok ock dans, som minnen af forna dagars odling eller som
alster af en nyare sådan. Tidskriften vill i sådant syfte dels gifva vetenskapliga afhandlingar i Dämda ämnen: redogörelser för folkmålens byggnad ock ordförråd, jämförelser af seder, sägner o. d.- med motsvarande
företeelser hos vårt folks stamfränder, i ändamål att förklara deras ursprung ock utveckling; dels bilder ur folklifvet, hälst på dess eget mål,
men äfven i det allmänna literaturspråket affattade; dels uppteckningar
ock samlingar af alla slag, af större ock mindre omfång inom ofvanDämda områden. Bidragen skola hämtas icke blott ur Landsmålsföreningarues
gömmor, utan tidskriften har vunnit ock skall fortfarande söka vinna
medarbetare i alla landsändar, bland höga ock låga, lärde ock olärde.
En hvar med kärlek för vår sak kan värka för hänne.
För följande årgångar af tidskriften äro bidrag färdiga eller under
utarbetning af:
Lektor C. J. BLOMBERG (Multråmålets ljudlära), Med. stud. A. BmwSON (Halländska sagor ock sägner),_ Fil. kand. V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD
(Folkmelodier), Folkhögskoleläraren 0. A. DANIELSSON (Samlingar från
Svärdsjö), Professor A. 0. FREUDENTIIAL (Anteckningar öfver Vöråntålets
ljud- ock formlära, jämte språkprof; Upplysningar om Gamla-Karlebymålet i Österbotten, jämte språkprof), Brukspatron J. V. GRILL (Anteckningar om Tylö-målet), V. lärovärksadjunkten K. A. HAGSON (Ljud- ock
formlära för e-målet i Östergötland), Chargé d'affaires G. 0. HYLTRNCAvALLius (Värends ordbok; Sagor ock sägner från olika landskap utom
Småland), Fil. kand. A. KEMPE (Sagor ock skrock från östra Öland), E.
o. biblioteksamanuensen E. H. LIND (Samlingar från Filipstads bärgslag),
E. o. biblioteksamanuensen
A. LUNDELL (Flittils använda beteckningar
för do svenska landsmålens språkljud utom landsmålsalfabetet), Professor
A. Ta. LYSANDER (Sagojämförelser), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok
öfver Multråmålet i Ängertnanland; Ordbok öfver härjedalskan; Äldre
ock yngre norrländska personnamn; Hexprocesserna i Ångermanland), Docenten A. NOREEN (Ordlista öfver dalmålet; Gramniatikor för dalmålenl,
Fil. kand. N. OLS$NI (Luggudemålets ljudlära; Om verbalböjningen i nordvästra Skånes landsmål), Hennnansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver
norra Hallands folkmål), Fil. stud. A. RAMM (Folkmelodier), Lektor J. 0.

I. RANCKEN (Svenska folksagor från Österbotten), Docenten A. SCHAGERSTRÖM (Roslagsmålet), Doktor F. UNANDER (Ordbok för västerbottniska!);
Botnärken), Docenten H. A. VENDELL (Runömålets ljud- ock formlära samt
ordbok; Sagor, visor, gåtor m. in. från Estland; Ordlista öfver Nargömålet), Med. stud. V. VENNSTRÖM (Upplandshistorier); hvarförutom skola
lemnas Redogörelser för de svenska landsmålsföreningarnes värksamhet,
Visor, sagor, sägner, ordspråk, gåtor c>. d: ur föreningarnes samlingar,
Förteckning öfver den svenska landsmålsliteraturen, Bröllops- ock andra
kväden på folkmål från 1600- ock 1700-talen onitrykta med kommentarier. I en särskild serie skola som bihang till tidskriften leninas. äldre
blott i handskrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om
folktnid, ock hoppas vi under år 1881 kunna göra början med PRYTZ'
komedi Gustaf Vasa från 1622, i hvilken dalkarlarne tala dalmål.
I språkläror ock ordböcker brukas för dialektorden det af landsmålsföreningarne antagna gemensamma alfabetet; sagor, visor o. d meddelas
på högsvenska eller i landsmålsalfabetet med motstående högsvensk omskrifning. I den publikation af sagor, sägner ock folklifsskildringar på
landsmål, ur Föreningarnes samlingar, som under året skall börja, kommer
ett lättare beteckningssätt att användas, i hvilket utom det vanliga alfabetets bokstäfver ur landsmålsalfabetet blott tecknen B, S ock P intagas.
Genom dessa olika åtgärder torde livade farhåga för att tidskriftens innehåll skall vara för den olärde mindre njutbart, vara förebygd.
Från ock med 1881 ändras tidskriftens utgifningssätt därhän, att
de större uppsatserna utleinnas byar för sig, i den mon de blifva från
tryckeriet färdiga. Smärre meddelanden utgifvas tid efter annan i
mindre häften. Priset för årgång är, då subskription sker hos utgifvaren,
3 kronor med tillägg af postporto, ock betalningen sker genom postförskott vid mottagande af årets första nummer. Prenumeration kan ske
genom närmaste postanstalt, hvarvid tillkommer postarvode. Till förhöjdt
pris är tidskriften äfven tillgänglig i bokhandeln.
Tidskriften kan icke fylla sin uppgift utan deltagande ock understöd i mycket stort omfång af hela svenska folket. Äfven med det
understöd, som från statsvärket beviljats ock framdeles kan komma att
beviljas, måste tidskriften söka få en vidsträkt spridning både för att
kunna betäcka de betydliga utgifningskostnaderna ock för att utbreda
intresset för sin sak. Priset är därför satt mycket lågt. Vi måste göra
alt hvad göras kan för att åt den fosterländska odlingen ock vetenskapen
rädda de skatter, som gömmas i våra folkmål, folkvisor, folksagor ock
folklifvets öfriga sidor, innan det är för sent.
Uppsala, Helsingfors, Lund.
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